DNS (BIND) E PROXY
(SQUID)
Elaboração de projeto, implantação,
administração e consultoria para
serviços de DNS (Domain Name
System) e de Proxy, com a finalidade de
otimizar o acesso à Internet.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
✓ Esse serviço consiste na implantação e administração de servidores com a
função de DNS e de Proxy configurados com soluções homologadas pela
Prodesp;
✓ Administração centralizada dos servidores (DNS/Proxy) a partir do Data
Center

Prodesp,

contemplando

gerenciamento,

administração

e

monitoramento;
✓ Redução de até 40% no consumo de banda do link de dados e aumento na
velocidade de navegação em decorrência das ferramentas de proxy;
✓ Controle

de

acesso

a

conteúdos

impróprios

que

comprometam

a

produtividade no ambiente de trabalho;
✓ Disponibilidade do Serviço:
o Monitoramento disponível em Período Integral (24x7);
o Atuação da equipe técnica para gerenciamento e configuração do
servidor de DNS e de Proxy (8x5).

BENEFÍCIOS
✓ Por meio dessas ferramentas é possível elevar o nível de segurança e alta
disponibilidade dos serviços da Internet, bem como otimizar a conexão com
recursos da rede pública, por meio do controle de acesso a determinados
conteúdos e sites e o aumento na velocidade de navegação, na medida em
que a quantidade de dados que trafega entre a rede interna e a Internet
diminui.

PRODUTOS COMPLEMENTARES
✓ Gerenciamento remoto de Firewall
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OUTRAS INFORMAÇÕES
✓ Para os serviços cobrados por hora/homem:
o Valores de lista de hora/homem são referentes à prestação de serviços
das 6h01 às 21h59 em dias úteis, limitados a 8 horas diárias;
o Serviços prestados fora desse horário geram acréscimo de 30% sobre
o valor de lista;
o Serviços que excedam 8 horas diárias de segunda à sexta-feira e
aqueles prestados aos sábados, domingos e feriados implicam em
acréscimo de 100% sobre o valor de lista;
o Para recursos técnicos em sobreaviso será cobrado 1/3 do valor de
lista.
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